UCHWAŁA Nr 142
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 628 Senatu Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie
zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim
2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów
olimpiad stopnia centralnego (ze zmianami)
Na podstawie art. 169 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn.
zm.), stanowi się, co następuje:
§1
W załączniku do Uchwały Nr 628 Senatu Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zasad
przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w
Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego (ze zmianami), dodaje się
wiersze od 52 do 59, w brzmieniu:

Ogólnopolska Olimpiada
52. Wiedzy Historycznej

Ogólnopolska Olimpiada
53. Wiedzy o Społeczeństwie

L. el. c. + F. el. c.











dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
historia
prawo
prawo kanoniczne
socjologia
teologia
stosunki międzynarodowe
wojskoznawstwo

L. el. c. + F. el. c.













administracja
analiza i kreowanie trendów
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
filozofia
nauki o rodzinie
politologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
wojskoznawstwo



























analiza i kreowanie trendów
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
historia
bezpieczeństwo narodowe
socjologia
stosunki międzynarodowe
wojskoznawstwo
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
historia
socjologia
stosunki międzynarodowe
wojskoznawstwo
administracja
administracja i cyfryzacja
ekonomia
informatyka
matematyka
pedagogika
prawo
praca socjalna
zarządzanie
analiza i kreowanie trendów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
informatyka
socjologia

Ogólnopolski Konkurs
54. „Polska-Szwecja, między
rywalizacją i współpracą”

L. el. c. + F. el.c.

Olimpiada „Losy żołnierza i
55. dzieje oręża polskiego”

L. el. c. + F. el.c.

Olimpiada „Warto wiedzieć
56. więcej o ubezpieczeniach
społecznych”

L. el. c. + F. el.c.

57. Olimpiada Cyfrowa

L. el. c. + F. el. c.

Olimpiada Wiedzy
58. o Bezpieczeństwie
i Obronności

L. el. c. + F. el.c.



bezpieczeństwo narodowe

Warmińsko-Mazurskie
59. Zawody Matematyczne

L. el. c. + F. el. c.




informatyka
matematyka

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

